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Røde Vejrmølle: 
er medlemsblad for Grundejerforeningen 
Røde Vejrmølle Park. Bladet udkommer 
11 gange om året i 305 eksemplarer og 
omdeles til foreningens 294 medlemmer. 

Bladet udkommer ikke i juli måned. 
Se også foreningens hjemmeside: 

www.vejrmolle.dk 

Redaktion: 
Alle der møder op til redaktions-mødet, 
normalt den 1. mandag i måneden, har 
indflydelse på bladets redaktion. 
Den faste redaktør er: 
Finn Skjørbæk,  
Præstehusene 79 
Telefonnummer: 43 63 02 25 
E-Mail: fisk@vejrmolle.dk. 
 

Næste redaktionsmøde afholdes  
hos den faste redaktør, P 79  

mandag den 12. APRIL kl. 19.30 
(Alle er velkommen til at kigge ind) 

 

mailto:fisk@vejrmolle.dk.
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Bestyrelse:

Formand Svend Nielsen 43 43 11 53 svend.vejrmolle@gmail.com

Kasserer Lona Skjørbæk 43 63 02 25 ls@cancer.dk

Næstformand Jens Grøn 43 42 74 48 sikker@get2net.dk

Helle Bennedsen 43 96 43 44 bennedsen@comxnet.dk

Jesper Simonsen 35 26 60 65 simonsen@ruc.dk

Sekretær Christian Halkjær 43 43 43 80 cahalkjær@hotmail.com

Steen Tystrup 43 63 35 45 vejrmolle@gmail.com

ComX kontakt Ole Henningsen 43 45 29 33 olehen@vejrmolle.dk

ComX kontakt
Fællesarealer 

Snerydning
Steen

Festudvalg Nærlegepladser Helle, Jens, Jesper

Lunden Brugergruppe Ole

Jesper Simonsen
D26                            

35 26 60 65

Gertrud Nielsen
H120                          

43 96 44 74

Peter Vedtofte
D11                            

43 63 71 63

Ole Henningsen
P67                            

43 45 29 33

Jens Villadsen
P127                          

43 42 03 21

Helle Bennedsen
P81                            

43 96 43 44

Birgit Birkbak
P47                            

43 96 04 09

Komplette tegninger af husene med godkendte til- og

ombygninger udlånes. Depositum 50 kr. pr tegning.

METABO pneumatisk borehammer udlejes. Depositum 100

kr. Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr dag. 

Boremaskinen kan ikke  forudbestilles.

Ukrudtsbrænder udlejes. Depositum 120 kr.

Leje 20 kr. for de første 3 dage, herefter 20 kr. pr. dag.

SALG OG UDLÅN

Udlån af grundejerforeningens kloakrenser, græstromle og

bræt til tapetsering af 1. sal over trappen

Anoder til varmtvandsbeholder, restlager gratis. Filtre til

udsugningsanlæg, 10 kr pr stk, 3 stk for 20 kr.

Messingomløbere til fjernvarmestophaner, komplet sæt med

3 omløbere, O-ringe og tryksskiver, 100 kr.. Slutblik til 1. sals

vinduers lukning, monteres i karm, 15 kr.

Rustfrie sikringslister, 750 kr. pr sæt dækkende stue-

plansvinduer og døre. Tilhørende en-vejs skruer 20 kr.

Højttryksspuler udlånes. Depositum 120 kr.

Leje 20 kr. for de første 3 dage, derefter 20 kr. pr dag.

Kan forudbestilles mod erlæggelse af depositum

P 79

P 120

P 81

Nøgler til stiger i Lunden. Dobbeltstige, der når helt op til

taget samt 2 enkeltstiger. Tredelt kombistige ved P 67.

Antenneforstærkere udlånes til forsøg.

F-stik til "tredje udgang" fra vægdåserne, 10 kr. (ikke aktuelt

med det nye anlæg, men han har det stadig)

Wattmeter/watttimemåler udlånes.

Fedtpatroner til smøring af gamle fjernvarmestophaner.

Gratis

OPGAVEFORDELING

Ole

ad hoc

Jesper, Jens, Helle

H 82

D 26

H 2

P 67

H 6
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COMX MEDDELER TIL INFORMATION 
Den  9 marts. 2010 mellem klokken 03:00 og 05:00 udfører ComX teknikere software 
opdatering, hvorfor der kan forekomme udfald på TV2 kanalerne, VH1 og Nickelodeon i 
denne periode. 
 
 

KOMMENTAR TIL ’OM VIASATAFTALEN TV3 OG TV3+ KANALER’ 
Bestyrelsen har ingen regler om hvad et medlem kan se i sit TV. Udbuddet af TV-kanaler 
kommer fra ComX og er alene en aftale mellem et medlem og ComX. Grundejerforeningen 
var på grund af en konflikt mellem Viasat og ComX nødt til selv af lave en aftale med 
Viasat for at foreningen kunne få Viasat kanaler TV3 og TV3+. Den aftale ændrede Viasat 
ensidigt i forbindelse med et forlig mellem ComX og Viasat samt påvirkning fra Foreningen 
af Danske Antenneanlæg. Den aftale, som vi nu skal stemme om, vi vil fortsætte med. 
 
Det er desværre ikke muligt kun at vælge TV3 og TV3+ fra Viasats ny TV-pakke. 
 
 

KOMMENTAR TIL BJARNE BLOK HANSEN 
Venligst læs ovenstående kommentar og bestyrelsen kan love dig at vi hellere end gerne 
vil lade være med at blande os. Det håbede vi var en af fordelene ved at få en ekstern 
leverandør. 
 
Bestyrelsen ønsker ikke at ’styre’ noget som helst i relation til TV-kanaler, men foreningen 
har været, og er stadig tvungen til, at indgå en aftale med Viasat, hvis I som medlemmer 
ønsker Viasats kanaler som en del af de tilbudte TV-kanaler i vores bredbåndsnet. Se 
mere om afstemningen. 
 
Bestyrelsen er underlagt Viasats måde at handle på, hvilket i øvrigt svarer til, at et super-
marked kun vil sælge brød og kød, hvis man også køber mælk, vin og ost 
 
Hertil er ComX tilbud med Fri Modul-pakken desværre for bestyrelsen noget, der skal 
tages beslutning om på foreningsniveau, da indholdet er fælles for hele foreningen. 
 
Det er ComX, der bestemmer, hvad der skal ligge i pakkerne, men der er visse begræns-
ninger. I Basispakken må der ikke være betalingskanaler. Det kan man forestille sig bliver 
ændret om et par år, når vi skal til at betale for TV2, men indtil det er tilfældet, vil det ikke 
være lovligt. Der er med andre ord ikke mulighed for at ændre kanalindholdet i pakkerne, 
som der er udtrykt ønske om. Det skal her tilføjes, at ComX er lydhøre over for forenin-
gernes ønsker om nye kanaler 
 
Sidst, der er ikke tale om ’flertalstyveri’ men en fuldt lovlig generalforsamlingsbeslutning. 
 
 

URAFSTEMNING OM VIASAT KANALERNES FORBLIVEN I 
VORES TV-TILBUD 
Som tidligere skrevet i vores blad Røde Vejrmølle besluttede Viasat pr. 1. december 2009 
at ændre vilkår for distribution til bl.a. vores forening. Vi fik mulighed for at bibeholde 
Viasat kanalerne og efterfølgende, når ComX og Viasat var klar, modtage en ny samlet 
pakke som Viasat ville tilbyde, hvis vi underskrev den ny kontrakt senest 30. november 
2009. Det gjorde bestyrelsen, fordi der med kontrakten var en mulighed for inden 30. april  
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2010 igen at opsige kontrakten med dags varsel efter en i foreningen vedtaget beslutning, 
og fordi Viasat ellers ville have slukket for distributionen til vores forening. 
 
Til det formål har bestyrelsen valgt at lægge beslutningen ud som en urafstemning blandt 
foreningens medlemmer. 
 

HVAD SKAL VI STEMME OM? 
 
Viasat tilbyder, som beskrevet i Røde Vejrmølle, en samlet pakke til foreningen dvs. et alt 
eller intet tilbud. Viasat forlanger også at være placeret i den første TV-pakke efter 
grundpakken, hvor der tilbydes de public service kanaler, som DR og TV2 udbyder. For os 
betyder det, at Viasats TV-pakke skal tilbydes i vores Fri Modul pakke, som det skete 
tidligere. For at det kunne lade sig gøre har ComX måtte gennemføre nogle tekniske 
ændringer, som kunne tillade at der kan distribueres mere end de oprindelige fem TV-
kanaler i Fri Modul pakken. De ændringer er gennemført, og I, der abonnerer på Fri Modul 
pakken, har haft mulighed for at se Viasats tilbud på nær HD kanalen, der kommer senere 
i 2010. 
 
Viasats TV pakke, som den tilbydes til vores forening, består af følgende kanaler (og husk 
at vi ikke kan vælge enkelte kanaler fra, men i fællesskab skal tage hele pakken eller 
ingen Viasatkanaler): 
  
TV3, 3+, TV3 Puls, Viasat Explorer, Viasat Nature, Viasat Crime, Viasat History, Viasat 
Xtra og Viasat HD 
 
Hvis vi som forening vælger ikke at ville fortsætte vores midlertidige kontrakt med Viasat, 
vil Fri Modul pakken stadig distribuere de TV kanaler, som vi modtager fra Canal Digital, 
og bestyrelsen vil gå videre med at undersøge hvilke andre TV kanaler, der er mulighed 
for at distribuere i Fri Modul pakken, som vi blev pålagt af den seneste generalforsamling. 
 
Afstemningen udformes som beskrevet på side 11, der således også udgør 
stemmesedlen. 
 
Hver medlemshusstand har som sædvanligt 2 stemmer som kan afgives som hhv. 
medlemsstemme 1 og medlemsstemme 2. 
 
Alle medlemshusstande har selvfølgelig mulighed for at afgive deres stemme, uanset om 
de i dag ikke abonnerer på Fri Modul-pakken, da resultatet af afstemningen påvirker en 
fremtidig valgmulighed for alle medlemshusstande. 
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Kommentar til indlæg om ComX og Viasat  

i februar nummeret. 
 
 
Der var nogle indlæg om TV kanaler og Viasat i februar nummeret, som muligvis grundede 
på en mangelfuld opfattelse af, hvordan vores aftale med ComX om levering af TV kanaler 
foregår. Jeg synes selv, det var lidt svært at få overblikket over ComX aftalen da vi flyttede 
hertil, men efter at have pløjet gamle numre af bladet gennem på vores web site, synes 
jeg da, at det var til at finde ud af. Da jeg synes, det er uhensigtsmæssigt at lade disse 
misforståelser være ukommenterede op til den kommende afstemning om Viasat 
kanalerne, vil jeg gerne lige give min kommentar til nogle af de ikke helt korrekte 
opfattelser, der blev givet udtryk for i disse indlæg. 
 
Generelt gælder der for de fleste TV udbydere, at de stort set suverænt bestemmer hvilke 
kanaler de vil tilbyde (bortset fra public service kanaler), samt hvordan de vil udbyde dem. 
Dette sker normalt i ret store pakker og min erfaring er, at der i den dyreste pakke er ret 
interessante kanaler, som jeg nødigt vil undvære. Men ellers er det op til udbyderen, om 
den vil give abonnenter mulighed for at have indflydelse på indholdet i pakkerne. Jeg har 
én gang på Nørrebro oplevet, at TDC Kabel TV holdt afstemning om nogle ret 
begrænsede kanaler, som hovedsageligt omfattede fremmedsprog. 
 
Hos ComX er det mere fast, at indholdet af den anden pakke (Fri Modul) bestemmes af en 
forening. Det er selvfølgelig altid problematisk at skulle blive enige om sådan noget, så 
derfor synes jeg, at det er meget fornuftigt, at det besluttes ved en afstemning blandt alle i 
foreningen. Den eneste måde vi kan komme ud over dette er, hvis vi vælger en anden 
udbyder, som ikke har denne mulighed. Det vil måske ikke være en dårlig idé, når det nu 
giver så megen uro. 
 
Der er altså ikke frit valg for den enkelte. ComX bestemmer (under visse begrænsninger) 
indholdet i Basispakken og Ultimativpakken. Dette så vi senest, da ComX valgte at fjerne 
6'eren fra Basispakken. (sjovt nok er den stadig i deres oversigter på 
https://www.comxnet.dk/tv/kabeltv). Dette valgte de at gøre, da den skiftede til at være en 
betalingskanal. Jeg kan ikke huske om det blev oplyst på nettet eller på Infokanalen. Hvis 
vi vil have den tilbage, kan vi altså stemme om, hvorvidt vi ønsker den i Fri Modul pakken. 
 
Som man kan se af den rundsendte kanaloversigt, består Fri Modul pakken af alle Viasat 
kanalerne, samt tre ekstrakanaler. Disse er for os Kanal 5, TV2 Sport og Disney Channel. 
Det er derfor, de ikke står eksplicit på oversigten. 
 
Anledningen til denne afstemning er altså, at Viasat har valgt at tvinge deres abonnenter til 
at tage alle deres kanaler. YouSee skulle efter sigende have accepteret dette (med deres 
ca. 70 % andel af alle kunder) og så er der jo ikke så stor mulighed for, at en lille forening 
som vores kan yde pression. Da ComX har en lidt uheldig fortid, der gør at de ikke kan 
lave aftaler direkte med Viasat og Canal Digital, har vores forening en speciel aftale, som 
ComX så kan levere i Fri Modul pakken. Hvis de selv kunne udbyde kanalerne, havde vi 
sikkert haft Viasat kanalerne i Ultimativpakken (eller hvad er nu skulle til for, at de kunne 
ligge i den første TV-pakke efter grundpakken) og ComX havde måske ligesom YouSee 
valgt at give os alle kanalerne med den deraf følgende prisstigning til følge. 
 
De er altså nødt til at lade os få muligheden for at få alle Viasat kanalerne i Fri Modul 
pakken og da det medfører en ret markant prisstigning, har bestyrelsen således valgt at 
gennemføre en afstemning om dette. Alternativet havde været, at lade dem udgå (ligesom  

https://www.comxnet.dk/tv/kabeltv
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ComX valgte at gøre med 6'eren) eller at pålægge alle abonnenter på Fri Modul pakken en 
ret stor ekstra udgift, uden at vi havde indflydelse på dette. 
 
Jeg håber at dette afklarer nogle af misforståelserne i sidste nummers indlæg, samt at jeg 
ikke har misforstået alt for meget selv. :-) Endvidere vil jeg opfordre til at man bruger 
forummet på vores web site til at få afklaret de spørgsmål man måtte have op til den 
kommende afstemning. 
 
 
Mvh. 
 
John Lindgreen D91 
 

 
 

  

 

HJEMMESIDEN HAR ET 

DISKUSSIONSFORUM 

 

www.vejrmolle.dk har fået et forum til udveksling af 

erfaringer samt køb/salg/bortgives. 

Har du et hus- eller haveprojekt du skal i gang med? 

Mangler du f.eks. detaljer omkring hvordan man får 

godkendt og lavet en tilbygning? Chancen for at dine 

naboer allerede har gjort erfaringen er stor.  

Derfor er der oprettet et forum på hjemmesiden hvor vi alle 

kan hjælpe hinanden. Kig ind forbi www.vejrmolle.dk  

  

 

http://www.vejrmolle.dk/
http://www.vejrmolle.dk/
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K Ø B   O G   S A L G 
 
 

Hånd fri, trådløs telefon med telefonsvarer, telefonbog der kan huske 

50 adresser, viser nr. / 25 mistede opkald. Sælges for 150kr. 

Henvendelse: Finni D 79 Mobil. 50 56 85 16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Babysitter søges! 

  

 

Vi søger en fleksibel babysitter, enten ung pige på 16-19 

år eller en frisk pensionist/reservebedste til at hjælpe 

os ind imellem med at hente den yngste på 15 måneder 

i vuggestue (Degnehuset) og passe ham en time eller 

to. En sjælden gang imellem kan vi også få brug for dig 

om aftenen. Vi har også 2 "store" børn på 9 og 11 - de 

har ikke rigtig brug for pasning, men er for små til at 

være alene med lillebror. 

Vi glæder os til at høre fra dig! 

  

Mvh. Lisbeth og Niels Melin Poulsen, Degnehusene 87, 

Tlf 26803321 

 

 



 

Side 10 af 20 
  

 
 
 
 

 

Efter Klimatopmødet – hvad gør vi nu? 

Albertslund som Vedvarende Energiby?! 

 

Klimatopmødet er slut. Det gik ikke så godt! Men når Topmødet ikke kan, så 
må vi selv. Så hvad gør vi? Hvordan får vi gjort Albertslund til en Vedvarende 
Energiby? 
     
Vi du være med i diskussionen, så er du hermed inviteret til seminar: 
      

Søndag den 21. marts kl. 10 – 16 
     
Du giver indspark – vi giver frokost. 
     
På programmet er:  
 
Martin Lidegaard, fhv. MF., Formand for klimatænketanken CONCITO, 
der vil give sin vurdering af Klimatopmødet og, hvad der skal gøres nu.  
 
Karl Krogshede, Klimakoordinator i Energiby Skive, der skaber 
samarbejde mellem erhvervsliv, borgere og kommune for at gøre Skive 
kommune helt CO2 neutral inden år 2042 og den kommunale virksomhed 
inden år 2029. 
     
På seminaret skal vi debattere og gerne komme et skridt nærmere målet om 
vores by på vedvarende energi. Tilmelding på tlf.: 43 62 20 15 eller på email: 
eskildsen@agendacenter.dk og vi sender dig det endelige program og sted 
for dagen. 
 

Med venlig hilsen  
Agenda Centeret 

 - www.agendacenter.dk 
 

 

 

mailto:eskildsen@agendacenter.dk
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STEMMESEDDEL  
URAFSTEMNING 

vedrørende foreningens fortsatte 
distribution af Viasats TV-pakke 

 
 
SKAL GRUNDEJERFORENINGEN RØDE VEJRMØLLE PARK FORTSAT HAVE 
KONTRAKT PÅ DISTRIBUERING AF VIASATS TV-PAKKE TIL MEDLEMMERNE? 
 
 

 JA NEJ 

MEDLEMSSTEMME 1   

MEDLEMSSTEMME 2   

 
STEMMESEDDEL FRA PRÆSTE-/DEGNE-/HUMLEHUSENE NR. _________ 
 
UNDERSKRIFTER FOR 
 
MEDLEMSSTEMME 1:_____________________________________________________ 
 
MEDLEMSSTEMME 2:_____________________________________________________ 
 

 
 

STEMMESEDLEN AFLEVERES TIL FORENINGENS FORMAND 
Svend Tanke Nielsen, Humlehusene 6 

 

SENEST SØNDAG D. 21. MARTS 2010 
 
Stemmesedler modtaget senere vil ikke indgå i beslutningen, der følger af urafstemningen 
 
Abonnementsprisen for Viasats TV-pakke er 99 kr/md, der også fremover vil blive 
afkrævet de medlemmer der abonnerer på Fri Modul-pakken med eller uden ComX 
Ultimativpakke. Hertil kommer selvfølgelig abonnementspriser på øvrige TV-kanaler i Fri 
Modul-pakken og ComX almindelige abonnementspriser for deres grundpakke og 
ultimativpakke. 
 
Medlemmer der alene abonnerer på ComX grundpakke er ikke økonomisk berørt af 
afstemningsresultatet. 
 
  



 

Side 12 af 20 
  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Send dit glas til genbrug  

– men skyl det først! 

Glas, der skal genbruges, skal være rent - og så 

skal det være sorteret, for ikke al glas er 

genbrugsglas! 

Genbrugsglas: Vin- og spiritusflasker, syltetøjs-, 

rødbede-, nutella- og andet emballageglas, glasskår, 

dressingflasker o.lign der er rengjorte! - og metal låg 

er ok 

Skal ikke blandes med glasset: Spejle, vinduer, 

keramik, stentøj, porcelæn, krystal, ovnfast glas, 

elpærer, plastflasker, medicinglas og beskidt glas! 

Med venlig hilsen Agenda Centeret 
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 Vestegnens Vinduer A/S 

 v. Tømrermester Bjarne Hansen 

 

 

 

Faste lave priser på alle typer vinduer og døre i 

Røde Vejrmølle Park 

Priseksempler: 
Nye vinduer på 1 sal, mod have, 3 faste og 6 vendbare, fra 32.500,- 
Nyt oplukkeligt ovenlysvindue i gang, 2-lags termo, fra 9.500,- 
Nyt hoveddørsparti med 3-punkts lås, fra 11.000,- 
 

 Vinduer og døre leveres i kernetræ, færdigmalet fra 
anerkendt dansk fabrik, KPK. eller træ/alu, 
vedligeholdelsesfrit fra Velfac 

 Superlavenergiruder U-værdi 1,1 med varmkant og 
alubundglaslister 

 Leveringstid ca. 5-6 uger efter bestilling 

 Fast tid og fast pris 

 Vi klarer det hele også bortkørsel af affald 
 

Vores tømrer og snedkerafdeling kan tilbyde 

 Forsikringsskader af enhver art 

 Skillevægge og lofter 

 Alle typer skure og overdækninger 
 

Erfaring fra over 100 vinduesudskiftninger i Røde vejrmølle Park 

Vi er medlem af byg garanti ordningen 

 

Ring for at få et uforpligtende tilbud 

40 10 60 63 eller 43 96 60 63 

Herstedøstergade 16, 2620 Albertslund 

www.vestegnensvinduer.dk 

bh@bhbyg.dk 

  

http://www.vestegnensvinduer.dk/
mailto:bh@bhbyg.dk
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RØDEVEJRMØLLE PARKENS MOTIONIST KLUB 
 
Klubben er stiftet i 1981 med det formål at samle beboerne i bebyggelsen til 

forskellige sportslige aktiviteter samt hyggeligt samvær for alle husstande. 

Desuden har medlemmerne igennem mange år også stået for det praktiske 

arbejde med at arrangere den årlige Majfest, samt sørge for afviklingen af 

Sankt Hans bålet, begge dele på fællesarealet i Lunden. 

 
Faste aktiviteter er følgende: 
 

Fodbold: Klubben har hvert år siden sin start deltaget i Albertslund Motionisternes 

Sammenslutnings (AMS) sommer turnering og indendørs-stævner 

i vinterperioden. Vi deltager med et 7 mands veteran hold, hvor 

man aldersmæssigt minimum skal være i slutningen af 30'erne for 

at deltage. Modstanderne er andre beboer-hold fra kommunen, og 

udendørs turneringen løber fra ca. 1. Maj til medio september. Der 

er fri søndags træning kl. 10-11.30 på banerne bag Klub Vest, 

samt efterfølgende afslapning/øl/vand i Væremøllen ved 

Børnehaven Degnehusene. I samme turnering findes også en 

seniorturnering, deltagerne her skal være min. 18 år gamle 

Badminton: I perioden 1-9 til 31-4 har vi baner til rådighed på 

Egelundskolen om fredagen fra kl. 16:00 til 22:00 og om lørdagen fra 8:00 

til 16:00. Inden jul og sidste gang inden afslutningen spilles turnering med 

blandede hold, og der er altid et lille traktement som afslutning. 

Cykelskovtur: En lørdag i løbet af juni måned drager vi på opdagelse her 

på Vestegnen medbringende madkurv, boulekugler mm, og kombinerer 

motion med hyggeligt samvær. Længden af turen afpasses efter deltagerne og vejret. 

Årsfest: I klubbens love står at man skal afholde mindst en årlig fest, dette gøres normalt 

efter sommerferien, med grillbøffer, pølser mm i Lunden. 

Pigernes motionsdag: Hver mandag kl. 18.30 er vi nogle voksne piger, der går en tur i 
Vestskoven. Mød op ved garagen og gå med en tur i Vestskoven – for alle i bebyggelsen! 
Henvendelse: Lilan D 40 (43 45 44 10) eller Anne-Marie Olsen H 106 (43 45 65 09) 

Kontingent: 

Kontingent udgør for alle aktiviteter, og gældende for hele husstanden: 
                                                                                                
Aktive  : Kr. 200,- pr. år 
Passive  : Kr.   60,- pr. år  
 

Regnskabsåret er 1/1 - 31/12, og kontingentet opkræves pr. giro. Indmeldelse kan ske til 
et af nedenstående bestyrelses medlemmer. 
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Bestyrelse:       

  

 Formand : Dan Raun H 106 Tlf. 24 48 92 12 
    E-mail: raun_olsen@comxnet.dk  
 Kasserer :  Jesper Krogh D   18 Tlf. 43 96 98 60 
     E-mail: jesper.krogh@malacoleaf.com 
 Sekretær : Ole Lassen D   40 Tlf. 43 45 44 10 
     E-mail: olila@comxnet.dk 
 Best.suppl. : Karin Skytte D   68 Tlf. 43 63 34 24 
     E-mail: skyttefam@sol.dk 
 

Kontaktpersoner: 

 Fodbold : Jesper Krogh D   18 Telf. 43 96 98 60 
  :  Ib Frederiksen P   73 Telf. 43 63 32 28 
 
 Badminton :  Dan Raun H 106 Telf. 43 45 65 09 
 
Tomme vinflasker: 

Klubben indsamler tomme vinflasker til genbrug. Venligst stil flaskerne uden for garagen 
ved børnehaven Degnehusene, men kun søndag inden kl.12.00 
Vi får kun betaling for Bordeaux, Bourgogne/Rhone og Alsace vinflasker, samt Snaps og 
Gammel Dansk. Ingen spiritus-, hedvin- samt flasker med indstøbte mærker, Tak 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sommer i by 
Planlægningsmøder 

 
Onsdag 24/3 kl. 20.00 
Onsdag 21/4 kl. 20.00 

Søndag 16/5 kl. 12.00 Indkøbsmøde 
 

Alle møder afholdes i Væremøllen 
Håber på stort fremmøde 

 
Vi ses, Møller 
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Er den Globale Opvarmning sat på køl? 

 
Vinteren har været den hårdeste i mands minde – DMI udråber januar til at 
være den koldeste måned overhovedet de sidste 23 år. Men hvordan hænger 
det nu sammen? Vi er jo blevet bombarderet med, at den globale opvarmning 
er en realitet og at jordens temperatur stiger og stiger. Det kan være svært at 
tro på, når søer og fjorde fryser til is og frosten bare bliver ved og ved.  
 
Men mens vi går rundt og fryser, så oplever de andre steder på kloden meget 
højere temperaturer, end de er vant til på denne årstid. Grønland ”sveder” og 
på den sydlige halvkugle, har de gevaldige hedebølge. Kigger man derfor på 
den globale gennemsnitstemperatur i januar, ja så viser den sig at være den 
varmeste, siden man indledte globale målinger i 1978.   
 
Sidst vi her i Danmark havde isvinter, var i 1986/1987, hvor havet langs 
kysterne var frosset til is og isbryderne var på overarbejde. Sådan er det ikke 
i år, selvom temperaturen over land faktisk er lavere. Det skyldes, at den 
gennemsnitlige temperatur i havene omkring os er steget de sidste 20 år, og 
så tager det længere tid, før isen for alvor bider sig fast og havene fryser.  
 
Hvor dejligt det end ville have været, er der desværre ingen tegn på, at den 
globale opvarmning er kølet ned. ØV! 
 
 

Med venlig hilsen 
Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 
 
 

 

 
 
 

http://www.agendacenter.dk/
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K L I P   U D   O G   S Æ T   O P 

(Der henvises til udleveret kommunal folder: Affaldskalender 2009) 

 

Uge 6 
9. – 10. februar 

Restaffald 
Uge 7 
16. – 17. februar 

Restaffald 
Papir og glas 

Pap og metal 

Uge 8 
23. – 24. februar 

Restaffald 
Storskrald 

Uge 9 
2. – 3. marts 

Restaffald 
Papir og glas 

Farligt affald: Fredag den 5. februar. 
(Bestilling senest onsdag før afhentning på 80 20 80 30.) 

Første dato angiver afhentningsdagen i Humlehusene, næste dato angiver afhentnings-dagen i Degne- 
og Præstehusene. 

Glas: Vin- og spiritusflasker, saft- og dressingflasker, syltetøjs- og konservesglas, drikkeglas, glasskår 
af nævnte glastyper, men  
IKKE: elpærer, porcelæn, keramik, lysstofrør, spejle, vinduesglas. 

Papir: Aviser og tidsskrifter, reklamer, brevpapir, papir og kuverter, telefonbøger men  
IKKE: pap, mælkekartoner, plastic, pizzabakker, bøger. 

Pap: Rent og tørt pap og karton. Skal være slået sammen og bundet. 

Metalemballage: Øl- og sodavandsdåser, konservesdåser, kagedåser, tobaksdåser. Skal være i klare 
plastsække. 

Storskrald: Stor elektronik (fx fjernsyn og hårde hvidevarer), stort jern og metal (fx cykler, som skal 
være afmærket ”storskrald”), småt forbrændingsegnet affald i klare sække, stort forbrændingsegnet 
affald (fx møbler) 
IKKE: sanitet, bygge- og anlægsaffald, fliser, jord og nagelfast inventar (fx køkkenelemen-ter). Mindre 
mængder byggeaffald og jord kan afleveres på Genbrugsstationen 

Farligt affald: Batterier, akkumulatorer (alle slags), spraydåser, trykflasker, sparepærer, lysstofrør, 
malingrester, træbeskyttelsesmidler, lak, lim, lakfjerner, terpentin, algefjerner, ukrudts-, insekt- og 
svampemidler, skrappe rengøringsmidler, kemikalier, olie, oliefiltre, kunstgødning. Vær med til at spare 
naturen for disse farlige og skadelige midler. 
Medicin og kanyler skal afleveres på apoteket. 
Få udleveret en GRATIS miljøboks. Tilmelding se næste række. 

Miljøbilen: Indsamler farligt affald den første fredag i hver måned, men kun hos de husstande, som har 
bestilt afhentning. Afhentning og tilmelding bestilles på: telefon nr.  
80 20 80 30 eller på kundeservice@vestfor.dk senest om onsdagen før afhentning. 

Haveaffald: Blade, blomster, hækafklip, kviste, grene, græs, ukrudt, små rødder. Afleveres i papirsække 
eller bundtet med snor, svarende til en fyldt papirsæk. 

Stort haveaffald: Træstammer, trærødder, store grene, hele buske. Bestil afhentning på kommunens 
hjemmesiden www.albertslund.dk/affald eller på 43 68 68 60. 

Restaffald: Indpakkes i lukkede lukkede poser og dækker alt, som ikke falder ind under øvrige 
kategorier, såsom: madrester, mælk- og juicekartoner, snavset eller vådt papir og pap, alm. elpærer, 
vat, bleer, hygiejnebind, snavsede konservesdåser, aske, cigaretskod, kattegrus, støvsugerposer. 
Ekstra affaldssække kan købes i Borgerservice, Agenda Center Albertslund på Genbrugs-stationen eller 
bestilles på 43 68 58 60. Pris: 4 stk. for 100 kr. 

 
 

mailto:kundeservice@vestfor.dk
http://www.albertslund.dk/affald
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Alt affald med ledning er elektronik-affald! 
 
Alle ting, der har en ledning i sig, er elektronik-affald, og det skal derfor 
sendes til genbrug. Det er tommel-fingerreglen for elektronikaffald. Og 
nogle gange bliver man overrasket. Se bare her: 
 
Elektronik til genbrug: TV, DVD, video, Radio, PC’er, pprinter, scanner, 
støvsuger, køkkenmaskiner, batteriværktøj, lamper, kabler, 
spareskinner, opladere, regnemaskiner, solcelle ting, mobiltelefoner, i-
pod, postkort med musik i og børnesko med lys i! 
 
Skal ikke sendes til elektronik genbrug: Køleskabe, frysere, batterier, 
glødepærer og sparepærer (de skal til farligt affald)! 
 

Med venlig hilsen Agenda Centret 
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SERVICE-UDLEJNING 
 

 

 
Motionistklubben tilbyder alle medlemmer af grundejerforeningen at kunne 
leje festservice til en privat fest. 
 

Der er service til 36 personer, omfattende: 
 

 Dybe og flade middagstallerkener 

 Frokosttallerkener 

 Rød-, hvid-, portvins-, champagne- og vandglas 

 Kaffekopper med desserttallerkener 

 Kniv, gaffel, dessert-, suppe- og theske 

 6 vandkarafler 

 Små lysestager til fyrfadslys eller askebægre 

 Diverse fade, salatskåle, termokander mm. 

 2 bordplader, 1,1 x 2,4 m, med bordbukke. Plads til 22-24 personer 

 Ca. 40 stabelstole 
 
Prisen for leje af ovenstående er: 
 

 Medlemmer af motionistforeningen ................ kr. 100,- 

 Andre grundejerforeningsmedlemmer ............ kr. 200,- 
 
Betaling erlægges ved afhentning. 
 

Festtelt kan anvises. 
 

Henvendelse KUN HVERDAGE mellem kl. 18.00 og 19.00 til 
 

Sanne Krogh, D.18. Telf. 43 96 98 60 
NB. UDLEJNINGEN ER FERIELUKKET HVERT ÅR I JULI MÅNED  
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